
 

Uzasadnienie 

do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

z dnia 10 lipca 2017 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034 

 

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034 został 

ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034 (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 2003). Mając 

na uwadze § 5 ust. 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. 

w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy 

niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz.1754) niezwłocznie po podpisaniu, 

pismem z dnia 29 czerwca 2016 r., znak: WPN.6320.8.5.2016.BA-1, przedmiotowe 

zarządzenie wraz z uzasadnieniem przekazano do Ministra Środowiska. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli Minister Środowiska, pismem z dnia 10 października 2016 r., znak: 

DP-I.074.2016.PM1 poinformował, że w załączniku nr 5 przedmiotowego zarządzenia 

w ramach działania ochronnego dla nocka dużego dotyczącego utrzymania lub powiększenia 

obecnego areału i zwartości terenów leśnych ostoi, poprawa jakości żerowisk, zawartego 

w wierszu o lp. 12, w nieprawidłowy sposób, jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie 

działania wskazano właścicieli lub zarządców terenu, będących podmiotami prywatnymi. 

W uzasadnieniu przedmiotowej uwagi wskazano, że zastosowane rozwiązanie należy uznać 

za niezgodne z konstytucyjnymi unormowaniami oraz stanowiące przekroczenie delegacji 

ustawowej zawartej w artykule 28 ust. 10 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, z której nie wynika możliwość uregulowania sytuacji prawnej obywateli, w tym ich 

obowiązków, w planie zadań ochronnych.  

Uwzględniając wskazania Ministra Środowiska po ponownej analizie przedmiotowego 

działania ochronnego w ramach zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034 (Dz. Urz. Woj. Podk. 

z 2016 r. poz. 2003) przedmiotowe działanie ochronne zostało uchylone w całości. 

Należy bowiem wskazać, że teren żerowiskowy nocka dużego w obszarze stanowią 

grunty leśne zidentyfikowane jako siedlisko przyrodnicze żyzne buczyny o kodzie 9130, które 

w przeważającej większości zlokalizowane jest na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych 

przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Utrzymanie bazy żerowiskowej 

nocka dużego zostanie zapewnione w ramach działań ochronnych określonych w PZO dla 

tego siedliska. Dla utrzymania korytarzy migracyjnych w obrębie gruntów prywatnych, 

w związku z brakiem możliwości regulowania w PZO sytuacji prawnej obywateli, należy 

uznać za wystarczające przepisy dotyczące Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu w obrębie którego zlokalizowany jest przedmiotowy obszar Natura 2000. Zgodnie 

z Uchwałą Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 
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2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie tego 

obszaru obowiązuje bowiem zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 

przydrożnych i nadwodnych. 

Obwieszczeniem z dnia 3 kwietnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu 

poprzez zapoznanie się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag 

i wniosków. Obwieszczenie to w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.zm.) zostało podane do publicznej 

wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 

zm). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie (strony BIP), a także ukazało się drukiem w prasie 

lokalnej (Gazeta Wyborcza) w dniu 7 kwietnia 2017 r. Obwieszczenie było również 

wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dydnia w dniach od 5 kwietnia 2017 r. 

do 27 kwietnia 2017 r. oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie, od 3 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.  

W ramach 21-dniowych konsultacji społecznych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące przedmiotowego 

projektu zarządzenia.  

Karta projektu zmiany planu zadań ochronnych zamieszczona została w publicznie 

dostępnych wykazach, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 19 kwietnia 

2017 r. 

Projekt zarządzenia na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525) 

uzgodniono również z Wojewodą Podkarpackim w dniu 6 czerwca 2017 r. 


